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“
O vencedor deste ano foi merecidíssimo, 
chegou a sua vez e felicito-o por isso e à família,
pelo grande empenho que tem demonstrado 
ao longo dos anos para chegar ao topo”

para a produção, Jorge Rita confessa
que lhe agradou "o aumento substan-
cial dos animais e produtores a concur-
so". Isto porque considera que foi um
sinal claro dos produtores que se
mantêm unidos e "muito próximos dos
seus líderes e a dar força", pedindo uma
liderança "ainda mais forte para que
possam, perante as instâncias comu-
nitárias, o governo nacional, o governo
regional e perante as indústrias poder
estar à altura de os defender. Penso que
foi dado um sinal muito, muito positivo
neste sentido", destacou.

Referiu que "a próxima Feira Açores
que for feita em São Miguel deverá ter
representantes e um concurso de bovi-
nos a nível nacional. Segue-se a
Terceira, o Faial, mas daqui a três anos
vamos ter em São Miguel um concurso
nacional, posso garantir. É esse o pulo
que falta dar…Os Açores são a região do
país que têm as melhores vacas (sem
desprimor por todas as outras, que
também são de boa qualidade). Faz todo
o sentido canalizarmos esforços para
erguermos uma feira nacional e tenho a
certeza absoluta que será um êxito"

Jorge Rita deu outra nota muito posi-
tiva "o agregar da lavoura em torno do
objetivo de melhorar o seu rendimento.
Toda a gente pôde perceber que, apesar
das dificuldades, a lavoura não está
desagregada, nem desenraizada e está à
volta dos seus líderes… Isso é funda-

REPORTAGEM

Feira Agrícola
Açores 2017 foi
“extremamente
positiva” para 
a afirmação da
agricultura regional

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte,
elogiou a forma exemplar como decorreu a Feira Agrícola Açores 1
que durante três dias decorreu em Santana, no recinto da
Associação Agrícola de São Miguel. Fazendo um balanço 
“extremamente positivo” do evento, João Ponte destacou 
que foi “um grande sucesso” o certame que trouxe animais 
e culturas de várias ilhas para São Miguel. Um evento que mostrou
a “grande pujança do setor agrícola” e reforça a importância que
este setor tem para a economia regional

N
o final de três dias da Feira
Agrícola Açores 2017, o
Secretário Regional da
Agricultura e Florestas, João

Ponte, considerou o evento "extrema-
mente positivo" para a afirmação de um
setor "pujante e muito importante"
para a economia dos Açores.

"Acho que o balanço é extremamente
positivo. Foi um grande sucesso. É o que
tenho ouvido, nos últimos dias, quer das
associações ligadas ao setor, quer dos
próprios agricultores e empresários pre-
sentes", afirmou João Ponte.

Para o Secretário Regional da
Agricultura e Florestas durante os três
dias em que se realizou a Feira Agrícola
Açores 2017, em Santana, foi possível
"mostrar a grande pujança do setor
agrícola e a importância que tem para a
economia da região", dirigindo um agra-
decimento especial aos colaboradores da
Secretaria Regional da Agricultura e
Florestas e da Associação Agrícola de
São Miguel pelo empenho e entrega.

A par do XVI Concurso Micaelense
da Raça Holstein Frísia que este ano
decorreu integrado na Feira Agrícola
Açores 2017, foi possível observar ani-
mais de várias ilhas, "de grande
excelência ao nível leiteiro e da carne",
bem como hortícolas, queijos, vinhos e
chá de grande qualidade produzidos no
arquipélago.

"Só prova o que tenho dito, ou seja,
de facto nos Açores não estamos atrás
em termos da qualidade da produção
do que se passa no resto do país e na
Europa", referiu o Secretário Regional
da Agricultura e Florestas, salientando
que no caso do leite é necessário que o
produto seja "justa e devidamente valo-
rizado" no preço pago aos produtores.

João Ponte salientou, ainda, que ao
nível da genética os Açores têm o que de
melhor se produz no país e na Europa,
algo que se deve, seguramente, ao
"muito trabalho dos agricultores", mas
também ao esforço do Governo Regional
em criar condições para melhorar o
bem-estar e a sanidade animal.

mental para quem lidera e para o retor-
no que isso pode ter em termos de rei-
vindicações; é um aviso à navegação de
que nós não estamos adormecidos ou
moribundos e somos muito resilientes."

Em jeito de reivindicação depois da
festa da excelência bovina dos Açores
Jorge Rita destaca que "pretendemos
que a indústria aumente rapidamente o
preço do leite porque a parte da pro-
dução está feita, a parte da indústria não
está feita ao nível de produtos de valor
acrescentado para que toda a cadeia de
valor ganhe, e da parte do Governo
Regional tem de haver pagamentos de
forma atempada", concluiu.

“
A parte da indústria
não está feita ao nível
de produtos de valor
acrescentado para que
toda a cadeia de valor
ganhe, e da parte do
Governo Regional tem
de haver pagamentos
de forma atempada”


